Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Transparència
Transparència en la facturació
facturació”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporaci
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

És un fet la preocupació de la ciutadania per la transparència i la publicitat de la
contractació pública i per conéixer en què gasta el seu Ajuntament els diners de tots, a qui
s'adjudiquen els contractes,
tes, ja siguen d'obres, de subministraments i compres o de serveis. De la
mateixa manera, entre els principis de la normativa de contractació pública es troben els de
publicitat i transparència dels procediments, llibertat d'accés a les licitacions i igual
igualtat de tracte
entre els candidats, així com aconseguir una eficient utilització dels fons públics. Per a garantir els
drets a l'accés de la consulta pública molts són els ajuntaments (annex 1) on es posen a
disposició dels ciutadans totes aquelles eines qu
que
e tracten d'aconseguir una major informació
respecte a totes les despeses que té l'administració pública. Entenem que una gestió més
transparent i una ciutadania ben informada és clau per a l'empoderament de la gent i alhora per
augmentar el sentiment identitari
titari de pertànyer a un poble.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Crevillent publicarà periòdicament, com a màxim de manera
semestral, un llistat de les factures abonades per l’Ajuntament. Este llistat es
publicarà en la pàgina web municipal per a la lliure consulta ciutadana i en format
reutilitzable d’acord
rd amb la legislació vigent.
2. Estos llistats hauran de contenir, alm
almenys,
enys, la següent informació:
a. Data de la factura
b. Tipus de contracte
c. Concepte de facturació
d. Adjudicatari o raó soci
social del proveïdor
e. CIF del proveïdor
f. Import
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